
  

Tlačová správa z výsledkov zasadnutia  

Krízového štábu  Mesta Nová Dubnica dňa 22.04.2020 

 

  

 

Dňa 22. apríla 2020 o 15.30 hod. bol primátorom mesta Nová Dubnica, Ing. Petrom 

Marušincom zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením 

opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová 

Dubnica pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt  sa potvrdil na území Slovenskej 

republiky.  V Novej Dubnici do tejto chvíle (22.04.2020 o 16:00 h)  evidujeme jeden prípad 

tohto ochorenia ( jeden je už vyliečený).  

Na základe vyhlásenia núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky, Opatreniami 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutím Krízové štábu mesta Nová 

Dubnica boli dnes, 22.04.2020 o 16:35 hod. prijaté ďalšie opatrenia:  

  

Kultúra, šport, verejné podujatia, prevádzky 

• zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, 

spoločenskej či inej povahy fyzickými osobami, fyzickými osobami- podnikateľmi, 

právnickými osobami s platnosťou ihneď na dobu minimálne do odvolania,  

• zákaz stretávania sa  členov občianskych združení, neziskových organizácií a iných 

organizácií v Kultúrnej besede a v Kultúrnom dome Kolačín a v ostatných mestských 

budovách do odvolania, 

• uzatvára sa objekt športovej haly a krytej plavárne s platnosťou ihneď na dobu 

minimálne do odvolania,  

• s účinnosťou od 22.04.2020 od 06:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú prírodné 

a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti 

o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 

rokov veku, wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky 

zábavného charakteru ako kasína, kiná, divadlá a iného voľnočasového charakteru;, 

rekondičné pobyty, okrem vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, bez 

otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva           

( napr. beh, cyklistika, tenis, golf a iné športové aktivity). 

• uzatvárajú sa maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby 

s platnosťou od 22.04.2020 – 06:00 hod. okrem:  

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez 

možnosti konzumácie na mieste, 

2. predajní drogérie,  

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane 

vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,  



4. predajní novín a tlačovín, 

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,  

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,  

7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením; zakazuje sa prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach, tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku 

stravovacích služieb ( predaj bez vstupu do prevádzky). Otváracie hodiny týchto 

prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny 

od 06:00 hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na 

terasách prevádzok verejného stravovania, 

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, 

vrátane sprostredkovania týchto služieb, 

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru 

v prevádzke a donáškových služieb, 

10. práčovní a čistiarní odevov, 

11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a auto-umyvární, 

12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, 

13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, vrátane predajní náhradných 

dielov motorových vozidiel,  

14. služieb staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných 

a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk 

kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení,  

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,  

16. taxi službe vykonávajúcich prepravu vecí a tovarov,  

17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, 

mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 

geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných 

poskytovateľov služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce 

vykonávané jednotlivcom v exteriéri, 

18. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi, 

19. zberných dvorov, výkupných miest a skládok, 

20. predajní metrového textilu a galantérie,  

21. predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov, 

22. prevádzok kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná 

predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,  

23. prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného 

a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného 

materiálu, ak celková vnútorná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2, 

24. maloobchodných prevádzok nepatriacich pod zákazy a výnimky iných bodov 

a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300  m2, okrem druhov trhovísk 

neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie 

odevov,  



25. prevádzok služieb nepatriacich pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto 

opatrenia, s rozlohou do 300  m2, okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 

16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26, 

26. ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú služby dlhodobého prenájmu ubytovania 

(minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb, 

27. karanténnych ubytovacích zariadení,  

28. vonkajších trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, 

zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, 

regulovaným vstupom a výstupom s trhoviska, s umiestnením predajných miest 

s minimálnou vzdialenosťou 2m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na 

mieste. Občania a návštevníci mestskej tržnice sa budú riadiť označeniami 

a pokynmi správcu tržnice.  

29. predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov, 

30. cukrární, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistier, kaviarní, barov a podobných 

zariadení verejného stravovania; zakazuje sa prítomnosť verejnosti 

v prevádzkach, tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích 

služieb ( predaj bez vstupu do prevádzky). Otváracie hodiny týchto prevádzok 

spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 

hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách 

prevádzok verejného stravovania, 

31. služieb čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR,  

32. služieb colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných 

služieb,  

33. služieb vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjme týchto 

žiadostí).  

• s účinnosťou od 22.04.2020 do odvolania umožniť vstup do maloobchodných 

prevádzok tvoriacich výnimku okrem bodu 3 a 11 pre osoby nad 65 rokov od pondelka 

do piatku v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., 

• vstup a pobyt v prevádzkach umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( 

napríklad rúško, šál, šatka atď.), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky 

alebo poskytnúť jednorazové rukavice, v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup 

minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie 

prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky 

a umiestniť na všetky vstupy do prevádzky oznam o povinnosti dodržiavať vyššie 

uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom 

okamihu.  Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať 

dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, 

• naďalej zostávajú zatvorené všetky verejne dostupné detské, workoutové, skateové 

a iné ihriská na celom území mesta s platnosťou od 22.04.2020 do odvolania a to 

opáskovaním a vyznačením zákazu vstupu. Detské ihriská patria do voľnočasových 

aktivít, nie sú klasické športoviská a nevzťahuje sa na nich výnimka z opatrenia                     

( Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 21.04.2020 č. 3461/2020 písm. D). 



• povinnosť nosiť rúško, prípadne respirátor, šál, šatku a podobne všade mimo bydliska,  

okrem detí do 2 rokov, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb 

v uzavretom vozidle, osôb žijúcich alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri 

pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,  

• dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade ( vonku či vo vnútri všetkých otvorených 

inštitúcií či prevádzok),  

• odporúčame občanom obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru- 

dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb ( zabezpečenie 

potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých 

a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia, 

• obyvatelia, ktorí sa vracajú na územie mesta zo zahraničia musia postupovať v zmysle 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 04.04.2020 sp.zn. 

OLP/3012/2020, 

• naďalej zostáva pre verejnosť zatvorená Mestská knižnica na dobu minimálne do 

odvolania. 

 

 

Školstvo  

• naďalej zostávajú zatvorené predškolské a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a Centrum voľného času Dubinka,  Základnú umelecká škola a to do 

odvolania,  

• zrušené sú všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach minimálne do 

odvolania. 

 

Sociálne zariadenia  

• naďalej pre návštevy klientov zostáva zatvorené Zariadenie pre seniorov  na 

Trenčianskej a to až do odvolania; nevydáva sa strava pre stravníkov mimo Zariadenia 

pre seniorov, 

• naďalej za zabezpečovaná 24 hodinová starostlivosť v nocľahárni pre ľudí bez 

domova a to minimálne do 03.05.2020. 

   

Mestský úrad mesta Nová Dubnica 

• upravené sú stránkové hodiny pre verejnosť s platnosťou od 14.04.2020 do 

30.04.2020 a to nasledovne;  Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok od 8:00 hod. do 11:30 

hod., Streda od 13:00 hod. do 17:00 hod. Vstup na oddelenie výstavby, územného 

plánovania a dopravy a na oddelenie školstva a sociálnych vecí bude z bočného vchodu 

pri zasadačke; vstup na majetkové oddelenie, oddelenie kultúry a športu a oddelenie 

životného prostredia bude z bočného vchodu , ktorý sa nachádza na pravej strane od 

hlavného vchodu; vstup do klientskeho centra bude z hlavného vchodu; vstup na 

poschodie, kde sa nachádza ekonomické oddelenie, vedenie mesta a sekretariát 

nebude možný,  



• počas otvorenia klientskeho centra mestského úradu pre verejnosť vydávať 

jednorazové perá, ktoré si klient či občan zo sebou zoberie po opustení úradu,  

• umožniť počas otvorenia mestského úradu, vstup do úradu len občanom, ktorí budú 

mať rúšku, šál či šatku, alebo iným spôsob prekryté nosné a ústne dutiny, budú 

dodržiavať 2 metrové odstupy a aplikujú si dezinfekciu na ruky alebo jednorazove 

rukavice,  

• odporúčať verejnosti platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb 

elektronickou formou, 

• zriadiť možnosť platby daní a poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom 

terminálu; platba bude možná nad 20 eur,  

• odložiť podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) na neskoršie 

termíny, o ktorých bude verejnosť včas informovaná,  

• priebežne informovať verejnosť o ďalších opatreniach 

• zákaz podávania rúk, 

• zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 

(kľučky, zábradlia, pracovné stoly, klávesnice, telefóny, pracovné média 

a príslušenstvo) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

 

 Ďalšie mestské organizácie:  

• Bytový podnik, m.p.o. -  zabezpečiť zrušenie schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov s platnosťou ihneď  na dobu minimálne do odvolania, 

• naďalej zostávajú obmedzené stránkové hodiny pre verejnosť na jeden deň v týždni, 

t.j. v stredu. Ostatné dni bude verejnosť vybavovaná telefonicky alebo emailom. (tel.: 

042/4400236/237, bpmpo@slovanet.sk)   

 

Ostatné  

• naďalej zostáva v pozastavení vydávanie súhlasov s hudobnou produkciou za účelom 

zníženia koncentrácie osôb v hromadných skupinách. 

 

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Nová Dubnica bude zvolané podľa potreby a ďalších 

dostupných informácií.  

 

 

                                                          Ing. Peter Marušinec 
                                                                Primátor mesta  


